
sþ. 472. Tillaga til þingsályktunar [192. mál]
um smíði nýs varðskips.

Flm.: Árni Gunnarsson, Halldór Blöndal, Karvel Pálmason, Valdimar Indriðason.

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta hefja þegar í stað undir-
búning að smíði nýs varðskips fyrir Landhelgisgæsluna, og verði stefnt að þvi, að
skipið verði smíðað hjá íslenskri skipasmíðastöð.

Greinargerð.

Nauðsynlegt er talið, að Landhelgisgæslan eigi fjögur stór varðskip og að þau
séu i fullum rekstri allt árið. Eitt skip er ávallt i höfn vegna leyfa skipverja, viðhalds
og lagfæringa. Nú í byrjun maímánaðar er svo ástatt, að aðeins tvö skip eru úti,
þar eð Týr er í höfn vegna lagfæringa, auk annars skips. - Þá ber orðið brýna
nauðsyn til að selja Þór, en það skip er orðið gamalt og krefst sífellt meira og dýrara
eftirlits og lagfæringa.

Þá ber þess að gæta, að ástandið við miðlinu Íslands og Grænland þarf litið að
breytast til að nauðsyn verði á mjög aukinni gæslu. Það fer m. a. eftir fiskigöngum.
Sama gildir um landhelgina í átt til Jan Mayen. Vart bætir úr, að ýmsar blikur eru
á lofti vegna yfirvofandi útfærslu Norðmanna á landhelgi við Jan Mayen og Dana
við Grænland.

t þessu sambandi má geta þess, að á tilteknu svæði á Dornbanka er mjög
erfitt um allar staðsetningar vegna tækjaskorts. en þar hafa t. d. Þjóðverjar verið að
veiðum. Þá vantar sérlega sérstakt miðunartæki í flugvél til að bæta upp annan tækja-
skort.

~eðalaldur varðskipa:
Meðalaldur íslensku varðskipanna er 17 ár. Þór er 29 ára gaman, Óðinn 21 árs,

Ægir 12 ára, Týr 5 ára og Árvakur 18 ára. Ef Árvakur er ekki talinn með, er meðal-
aldurinn 16.75 ár. Viðhaldskostnaður þessara skipa eykst með hverju árinu sem
liður, og þótt nú þegar yrði byrjað á smiði nýs varðskips yrði það vart tilbl\ið fyrr
en eftir 3 ár í fyrsta lagi.

Íslenska landhelgin er nú 750 þúsund ferkílómetrar. Á sama tíma og skipum
og starfsmönnum gæslunnar hefur fækkað hefur landhelgin margfaldast að stærð. -



Til samanburðar má geta þess, að landhelgi Breta er helmingi minni en landhelgi
íslendinga. Bretar hafa fjölda skipa til gæslu og 4 Nimrodþotur, sem kostar 2000
sterhngspund að reka á klukkustund, þ. e. hverja einstaka vél.

Flugið:
Eins og sakir standa getur TF-SYN talist fullnægjandi fyrir Landhelgisgæsluna

og mætti þess vegna selja hina flugvél hennar, eins og raunar hefur verið ákveðið.
Þessu fylgir hins vegar mikið öryggisleysi og má ekkert út af bregða, t. d. vegna
hugsanlegra bilana og væntanlegra skoðana á flugvélinni. Vel má hugsa sér að nota
flugvél flugmálastjórnarinnar, ef tafir yrðu á flugi TF-SYN.

Ný þyrla, sem væntanleg er, á að geta sinnt flestum þyrluverkefnum. Það er
Því ekkert áhorfsmál að selja aðrar þyrlur gæslunnar. En jafnframt þyrfti að bæta
aðstöðu við eftirlit flugvéla Landhelgisgæslunnar, sem er ófullnægjandi, en i flug-
skýli hennar á Reykjavíkurflugvelli er einnig eftirlit með tveim flugvélum Land-
græðslunnar.

Vitaþjónustan :
Það liggur í augum uppi, að mjög væri æskilegt að Landhelgisgæslan tæki að

sér alla vitaþjónustu hér við land, eins og hún hefur gert óformlega að undanförnu.
Sex mánuði ársins væri unnt að reka Árvakur vegna vitaþjónustu og til hreinsunar
á duflum. Fróðir menn telja æskilegt að breyta skipinu í kapalskip með þyrlupalli.
Þeim stoðum er rennt undir þá tillögu, að hér við land eru nú um 50 síma- og
rafmagnskaplar í sjó og mjög dýrt er að fá erlend skip til viðgerða, ef eitthvað bilar.

Þá eru nauðsynlegar sjómælingar mikilvægt verkefni fyrir Landhelgisgæsluna.
Störf Landmælinga Íslands hafa takmarkast við mælingar á landi, en mjög skortir á að
sjómælingar séu fullnægjandi, þ. e. mælingar á fiskimiðum og hafsbotni yfirleitt.

Allir, sem þekkingu hafa á málefnum Landhelgisgæslunnar, telja mjög brýnt að
hefja þegar undirbúning að smíði nýs varðskips. Stærð landhelginnar við ísland er
svo mikil að ekki má hætta á neitt, er dregið gæti úr strangri gæslu. Þess verður
að gæta, að eðlileg endurnýjun fari fram á skipastól gæslunnar, og þess vegna er
þessi þingsályktunartillaga borin fram. Núverandi ástand er óviðunandi.


